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แผนความต่อเนื่องของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” จัดทาขึ้น เพื่อให้
“หน่วยงาน” สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้ง
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดาเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทาแผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process)
สามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสารองที่ได้มี
การจัดเตรียมไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบสารสนเทศมิได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก
“บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชนทั้งหมดของหน่วยงาน
ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด
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การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ
การดาเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น และต้องระบุไว้ใน
แผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สาคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลทีส่ าคัญไม่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการทีส่ าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์ภัยคุกคาม

1.

เหตุการณ์อุทกภัย

2.

เหตุการณ์อัคคีภัย

3.

เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

4.

ผลกระทบ
ด้าน
ด้านวัสดุ
ด้าน
อาคาร/
อุปกรณ์/ การ เทคโนโลยี
สถานที่
จัดหาจัดส่งวัสดุ สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่
และข้อมูลที่
หลัก
สาคัญ
สาคัญ






ผลกระทบ ด้านคู่ค้า / ผู้
ด้านบุคลากร ให้บริการที่
หลัก
สาคัญ



-

-











แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดาเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและดาเนินการได้ด้วย
ตนเอง
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ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขึ้น
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้
สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง ของส่วนราชการ และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรสารอง
รับผิดชอบทาหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
08-4874-0572
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
ว่าที่ ร.ท. จิระ วรภัย
08-1822-4179
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
นางขนิษฐา เกตุภูงา
หน.ฝ่ายอานวยการ

08-1822-4170

นายสมบัติ จงจินากูล 08-1822-4185
หน.กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน
นางขนิษฐา เกตุภูงา
08-1822-4170
หน.ฝ่ายอานวยการ
นางสาวศศิธร ปัญญาไว 08-1822-4175
หน.กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชน

บทบาท
หัวหน้าทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องด้านอาคาร
สถานที/่ สถานที่
ปฏิบัติงาน
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องด้านวัสดุ
อุปกรณ์
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องด้านบุคลากร
ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ

บุคลากรสารอง
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
นางขนิษฐา เกตุภูงา
08-5610-1047
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นางสาวพรทิพย์ อุทธสิงห์ 08-5610-1047
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
นายณัฏฐ์วัฒน์ เพชรพิชัย 08-7513-2429
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นางสาววิจิตรา กุบแก้ว 08-0168-8686
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
นางฐิตินันท์ บุญคา
08-9717-7973
นางวาสินี พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ

08-7456-2898

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

สถานที/่ แหล่งที่มา

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

กาหนดใช้พื้นที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองยโสธร เป็นพื้นที่
สารองในการปฏิบัติงานเนื่องเป็นสถานที่ราชการที่อยู่ในเขต
เทศบาลใกล้สถานที่ทางานเดิม

วัสดุ อุปกรณ์ที่สาคัญ/ การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ

การจัดเก็บข้อมูลสารองของหน่วยงาน มี 2 รูปแบบ คือ
1. จัดเก็บในรูปของแผ่นสารองข้อมูลและคอมพิวเตอร์พกพา
2. อยู่ในระบบ Server ของกรมการพัฒนาชุมชน

เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่
สาคัญ

มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กุบแก้ว กลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล

บุคลากรหลัก

พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นบุคลากรของสานักงาน และหัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นบุคลากรสารองลาดับที่ 1
และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นบุคลากร
สารองลาดับที่ 2

คู่ค้า/ ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ ผู้มีส่วนได้ กาหนดช่องทางการให้บริการทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนเสีย
(เว็บไซต์ของหน่วยงาน) และทางการสื่อสาร (โทรศัพท์)
ความต้องการด้านทรัพยากรที่จาเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง.
การวิเคราะห์ผลกระทบทางบุคลากรหลัก เนื่องจากจะส่งผลต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆ มากที่สุด
จึงได้นาวิเคราะห์เพื่อให้การปฏิบัติงานฟื้นคืนสภาพเร็วที่สุด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก
กระบวนการหลัก

ระดับความ
ระยะเวลา เป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
เร่งด่วน 4 ช.ม. 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน

ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป

สูง

ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การ
บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล
งานติดต่อ ประสานงาน งานสถิติข้อมูล

ปานกลาง

ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของจังหวัด

ต่า
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สาหรับผลกระทบด้านอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว ส่งผลต่อการปฏิบัติงานน้อยมาก มีความยืดหยุ่นสามารถ
ชะลอการดาเนินงานและการให้บริการได้ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การระบุพื้นที่ปฏิบัติงานสารอง
ประเภททรัพยากร

สถานที/่ แหล่งที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

2 สัปดาห์

2 ตร.ม./คน 2 ตร.ม./คน

1 เดือน

พื้นที่สารองการ
ปฏิบัติงาน

สานักงานพัฒนาชุมชน 2 ตร.ม./คน
อาเภอเมืองยโสธร

2 ตร.ม./คน

พื้นที่สารองเก็บวัสดุ
อุปกรณ์

บ้านพักพัฒนาการ
จังหวัด

8 ตร.ม.

8 ตร.ม.

8 ตร.ม.

8 ตร.ม.

พื้นที่สารองจอดรถ

บ้านพักพัฒนาการ
จังหวัด

5 ตร.ม.

5 ตร.ม.

5 ตร.ม.

5 ตร.ม.

2. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ตามตารงที่ 6
ตารางที่ 6 การระบุจานวนวัสดุ อุปกรณ์
ประเภททรัพยากร

สถานที/่ แหล่งที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

2 สัปดาห์

1 เดือน

คอมพิวเตอร์สารอง

ร้านค้า

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์

ร้านค้า

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข เว็บไซต์และเครือข่าย
พัฒนาชุมชน

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ร้านถ่ายเอกสาร

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

อุปกรณ์การถ่ายภาพ
(กล้องถ่ายภาพนิ่ง และ
กล้อง วีดีโอ)

ร้านค้า

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง
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3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
การใช้เทคโนโลยีของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้นาไปใช้เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูล บันทึกข้อมูล
และเชื่อมโยงเครือข่ายทางระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลบางอย่างจัดเก็บไว้ที่กรมการพัฒนาชุมชน บางอย่าง
จัดเก็บไว้ในระบบ Sever และและเก็บไว้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ตามตารงที่ 7
ตารางที่ 7 ระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร

สถานที/่ แหล่งที่มา

4 ชั่วโมง

1 วัน

2 สัปดาห์

1 เดือน

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ เว็บไซต์และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เครือข่ายพัฒนา
ชุมชน

1

1

1

1

ระบบสานักงานอัตโนมัติ
(Automatic office)

กรมการพัฒนา
ชุมชน

1

1

1

1

GFMIS Token Key

ฝ่ายอานวยการ

1

1

1

1

ระบบรายงาน Online
real-time

กลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่ม

1

1

1

1

4. ความต้องการด้านบุคลากรสาหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) ตามตารงที่ 8
ตารางที่ 8 การระบุจานวนบุคลากรหลักที่จาเป็น
ประเภททรัพยากร
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สานักงาน /
สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

4 ชั่วโมง

1 วัน

2 สัปดาห์

1 เดือน

10

10

10

10

5. ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สาคัญ (Service Requirement) ตามตารงที่ 9
ตารางที่ 9 การระบุจานวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน

4 ชั่วโมง

1 วัน

2 สัปดาห์

1 เดือน

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และ
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในส่วนราชการภายหลังได้รับแจ้งจากคณะ
กรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจังหวัดยโสธร
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดยโสธร เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่าง
สูง (หากไม่ดาเนินการ) ดังนั้น จาเป็นต้องดาเนินงานหรือปฏิบัติ
ด้วยมือ(Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในส่วนราชการ ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
- รายงานประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดยโสธรทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
 จานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต/
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการดาเนินงานและการ
ให้บริการ
 ทรัพยากรสาคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูง
หากไม่ดาเนินการ และจาเป็นต้องดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในส่วนราชการ ให้
ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดยโสธร
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่
จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วันข้างหน้า

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□
□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□
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วันที่ ๑ (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที

ขั้นตอนและกิจกรรม
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของส่วนราชการ ในการ
ดาเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดและสภาวะวิกฤติ
พร้อมระบุทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจังหวัดยโสธรทราบ พร้อมขออนุมัติการ
ดาเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ สาหรับกระบวนงานที่มีความ
เร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดาเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดาเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual)
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูง
และไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสาหรับงานเร่งด่วน เพื่อ
แจ้งสถานการณ์และแนวทาวในการบริหารงานให้มีความ
ต่อเนื่องตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติจังหวัดยโสธร
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ ต้องดาเนินการ
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และเวลา)อย่างสม่าเสมอ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดาเนินการ สาหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในส่วนราชการ เพื่อรับทราบและ
ดาเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจังหวัดยโสธร สม่าเสมอ ตามเวลาที่ได้
กาหนดไว้

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้นๆ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความและข้อจากัดในการจัดหา
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

- รายงานประธานกรรมการปริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดยโสธร ความพร้อม ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ ในการ
จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

ขั้นตอนและกิจกรรม

- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดาเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่างๆที่
จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 6
- ดาเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหาร
ความต่อเนื่อง

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร
□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

□

~ 11 ~
วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์)

ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจาเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
□

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร

- ระบุทรัพยากรจาเป็นที่ต้องใช้ เพื่อดาเนินงานให้บริการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ตามปกติ
ยโสธร
- รายงานประธานกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤติจังหวัดยโสธรสถานภาพการกอบกู้คืนมาของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่
ยโสธร
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร
 สถานที่ปฏิบัติงานสารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้
ให้บริการที่สาคัญ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆเพื่อดาเนินงานและให้บริการตามปกติ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ให้กับบุคลากร
ยโสธร
- บันทึก (Log Book)และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการ ต้อง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ดาเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดาเนินการ และ ยโสธร
เวลา)อย่างสม่าเสมอ
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานกรรมการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจังหวัดยโสธร ตามเวลาที่ได้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาหนดไว้
ยโสธร

□
□

□

□
□

□

